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द ण भारतात या एका छो ाशा खे ात एक मुलगी राहायची. तचं नाव बुलबुली. बुलबुली त या आईबरोबर एका झोपडीत राहायची. त या
झोपडीभोवती उंचच उंच झाडांची दाट  होती. धु याचे दवस आले क  ट पोरे दव ब  झाडां या पानांवर पडायचे आ ण चमकायचे. बुलबुली त या नावाला
शोभेल अशीच एकदम उ साही आ ण चपळ मुलगी होती. दवसभर त या म -मै ण बरोबर ती गावाभोवती पसरले या जंगलात भटकत राहायची. पहाटे या
वार्याबरोबर दररोज सकाळ  जंगलाचा वास दरवळायचा, ते हा मो ा श्वास भ न वास यायला तला फार आवडायचं. वार्याबरोबर कधी-कधी तला एकदम
मधुर सुवास यायचा.  तर कधी एखादा उ  वास.  काही वेळा तर तला खूप ओळखी या फुलांचा सुवास यायचा.
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या सग या उ साह वाढवणार्या सुगंधी
वार्यांमुळे जाग आली, क  दवस कसा मजेत
जायचा. बुलबुलीचा एक खास म  होता.
तोताराम नावाचा पोपट. तोताराम रोज सकाळ
कुठूनसा उडत-उडत यायचा आ ण त या
झोपडीसमोर या झाडावर बसून तला
जंगलात या मजेदार गो ी सांगायचा. र
देशांमध या या या सफर या, तथे राहाणार्या
लोकां या, अनेक कहा या तो तला सांगायचा.

बुलबुलीला तोताराम या गो ी ऐकायला फार
आवडायचं. तोतारामनं वणन केले या सव
ठकाणी जा याची आ ण यांची शोभा

पाह याची तला खूप इ छा हायची. तोतारामचं
बोलणं ऐकताना तचं मन वेगानं धावू लागायचं.
पण गो  संपली, क  ती नराशेचा मो ा
नःश्वास टाकायची.
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आपण आजपयत साधं ‘ व च प थळ’ सु ा
पा हलेलं नाही, तर रदेशी जा याची व ं
बघ यात तरी काय अथ? त या गावातला

येक माणूस या व च प थळाब ल
बोलायचा.

आसपास या गावांतले काही लोक या ठकाणी
जाऊन आले होते. पण त या गावामधून
आजपयत कोणीच या ठकाणी गेलं न हतं.
ऐक व गो व न तरी हे थळ गूढर य वाटायचं.
तथे गे यावर न क च काही अ व मरणीय

अनुभव मळणार, याची बुलबुलीला खा ी होती.
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एक दवस बुलबुलीनं तोतारामची बराच वेळ वाट
पा हली. पण याची शीळ काही आली नाही.
तनं क ब ांना खुराक दला. यांची अंडी गोळा

केली. यानंतर गा ना चारा देऊन यांचं धसु ा
काढून झालं. हे सगळं करताना मधेच ती थांबून
तोताराम या श चा अंदाज घेत होती.

शेवट , वाट बघून कंटाळ यावर ती शाळेला
नघून गेली. त या शाळेतले सगळे व ाथ  एका

मो ा वडा या झाडाखाली बसत. या दवशी
शाळेत बुलबुलीचं अ जबात ल  न हतं. तची
नजर सारखी तोतारामला शोधत होती.

यांची मै ी झा यापासून एकही दवस तोताराम
तला भेट या शवाय गेला न हता.
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अनेक दवस नघून गेले. बुलबुलीला आता
तोतारामची अजूनच काळजी वाटू लागली.

तोतारामला काही खापत तर झाली नसेल,
असा वचार त या मनात येऊ लागला. याची
हालहवाल जाणून घे यासाठ  त याकडे काहीच
माग न हता. दवसांग णक बुलबुलीची काळजी
वाढतच गेली. शाळा संपली, क  ती तोतारामला
आवाज देत जंगलांमधून फरत असे. 

त डावर हाताची जळ ध न ती, “तोताराम....
तू कुठे आहेस?’’ अशा जोरजोरात हाका मारीत
असे. पण थ. काहीच तसाद येत नसे.
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एके दवशी, भ या पहाटे, सूय दयापूव  तनं एका थकले या प याचा
आवाज ऐकला. तनं घाई-घाईनं अंथ णातून उठून पा हलं, तर तो तोताराम
होता. “बुलबुली, ऊठ. मला तु याशी बोलायचंय."

बुलबुलीनं हात पसरला आ ण तोताराम त या खां ावर येऊन बसला.
“तोताराम, कुठे होतास तू? मी कती काळजीत होते! काय झालं आहे? तू
इतका नाराज का दसतो आहेस?"
“बुलबुली, व च प थळ धो यात आहे. जंगलाम ये यु  सु  झालंय."
“तोताराम, शांत हो. नाहीतर सगळं गाव जागं होईल. काय बोलतो आहेस
तू? आ ण यु  कोणाम ये सु  आहे?" चतातुर होऊन बुलबुलीनं वचारलं.

“जंगलांम ये... अरे बापरे.... माफ कर. मी ओरडणं थांबवायला हवं...
जंगलांम ये यु  सु  झालं आहे. व च प थळ आता पूव सारखं रा हलं
नाही. सगळे ाणी बथ न गेले आहेत. पुढे काय होणार याची कोणालाच
क पना नाही. बुलबुली, आपण काहीतरी करायला हवं,’’ तोताराम
उतावीळपणे हणाला.
  
“मला अजूनही कळत नाहीये. जंगलाम ये यु  कसं होईल? तू मला
व च प थळाकडे घेऊन का जात नाहीस?" बुलबुलीनं वचारलं.
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तोताराम अ धकच अ व थ झाला. “ व च प थळ तु या गावापासून दोन दवस आ ण दोन रा  लांब आहे. तु या इव याशा पावलांम ये तथपयत
जा याची ताकद कुठून येणार?"
“माझी इ छाश  मा या पावलांपे ा मोठ  आहे, तोताराम. मा या पावलां या आकारावर जाऊ नकोस. मला मुळ च कशाची भीती नाही. शवाय य न करणं
तर मा या हातात आहेच."
“बुलबुली, हा वास खूप मोठा आ ण खडतर आहे. मला तुझी खा ी वाटत नाही," तोतारामनं आपली चता  केली.

8



“असो. मला तरी याखेरीज मदतीचा कोणता माग दसत नाही. तू मला व च प थळाकडे यायलाच हवंस," बुलबुलीनं तोतारामची वनवणी केली.
तोतारामनं बराच वेळ वचार केला. शेवट  थोडंसं नाराज होऊनच यानं बुलबुलीचं हणणं मा य केलं.
“ठ क आहे तर; पण आप याला लगोलग नघावं लागेल."
पण आईला न सांगता कसं जाणार? तोतारामनं उपाय सुचवला. र यात तोतारामची मै ीण को कळा भेटली, तर त याकडे आईसाठ  नरोप दे याचं ठरलं. 
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“चल आता लवकर. वेळ वाया नको घालवायला," तोतारामनं घाई केली.

अशा तर्हेने ते नघाले. तोताराम बुलबुली या डो यावर उडत-उडत र ता
दाखवत होता. बुलबुली अनेक तास चालत होती. तला उंच-उंच गवत आ ण
दाट  झाडांमधून चाल याची सवय होती. पण आता तला भूकही लागली
आ ण ती थकूनसु ा गेली. तला खा याची आ ण पा याची गरज अस याचं
तोतारामला जाणवलं.

“अजून थोडाच वेळ हं, बुलबुली. पुढे नारळाची झाडं आहेत," तोताराम
हणाला. नारळा या झाडांजवळ गे यावर तोतारामनं एक जोरदार शीळ

घातली. अचानक कुठूनतरी एक ख ाळ माकड आलं.
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“थोडा शांत हो, बंद ! माझं काम आहे तु याकडे. उ ा  मारणं थांबव."

“ठ क आहे, तोताराम. काय काम आहे?"

“एक-दोन शहाळ  तोडून झाडाव न खाली टाक. मा या मै णीला,
बुलबुलीला भूक लागली आहे," तोतारामनं सां गतलं.
बंद ने लगेच तोतारामचं ऐकलं. यानं झाडाव न तीन शहाळ  खाली
टाकली. ज मनीवर पडताच ती फुटली. बुलबुलीनं लगेच शहा यांकडे धाव
घेतली आ ण यामधून मलई खायला सु वात केली. तचं खाऊन होईपयत
बंद  झाडाव न आनंदानं ओरडत रा हला.

“ध यवाद, बंद ! माझं पोट भरलं," बुलबुली हणाली.

“मा या दो तांनो, मला के हाही बोलवा. मी जंगलातला सवात तरबेज
गोलंदाज आहे," बंद  उ साहानं हणाला.
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तोताराम आ ण बुलबुलीनं यांचा पुढचा वास सु  केला. पु हा बर्याच
तासांनंतर बुलबुली थकली. पण तची मोहीम मा  सु च होती. तला
आयु यातली एक मळ संधी मळाली होती. त या गावात या लोकांसाठ ,
व च पची भेट हणजे जणू तीथया ाच होती.

जे हा-जे हा थक यासारखं वाटायचं, ते हा-ते हा बुलबुली वतः या मनात
व च प थळाचं च  उभं करायची. लोकांना अमयाद आनंद देणार्या

एका थळाची तनं क पना केली होती. या क पनेमुळेच चाल याचे क  ती
वस न जात होती.

यां या वासाची प हली सं याकाळ झाली. ‘अजून एक दवस’,
बुलबुली या मनात आलं. बुलबुली एका झाडाखाली झोपली, तर तोतारामनं
याच झाडा या फांद वर एक सोयीची जागा शोधली. पहाट झाली. हजारो

प यां या कल बलाटामुळे बुलबुलीला जाग आली. अनेक मोठमोठे श्वास
घेऊन, हात पस न, आळस देऊन बुलबुली जागी झाली. ती सकाळ काही
वेगळ च होती. दररोज पहाटे येणारे सगळे सुगंध आज अजूनच ती तेनं येत
होते आ ण नेहमीपे ा जा त उ साह देत होते.

“तोताराम, तुला या हवेमध या ताजेपणाचा वास येतो आहे? मला हा वास
फार आवडतो," बुलबुली हणाली.
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“हा सुगंध भ न घे यासाठ  तु याकडे सगळा दवस आहे. चल, नघूयात,"
तोतारामनं जणू आ ाच सोडली. 
तोताराम आ ण बुलबुलीनं सर्या दवशी फार कमी ग पा मार या. बुलबुली
अ धकच थकलेली, भुकेलेली आ ण तहानलेली अस याचं तोतारामला
जाणवत होतं.
 
तोताराम थोडासा खाली, त या खां ाजवळ उडत आला आ ण हणाला,
“इथे जवळच एक झरा आहे. आपण झर्याकाठ  थोडी व ांती घेऊ."

थो ाच वेळात बुलबुलीला खळाळ या पा याचा आवाज येऊ लागला.
लगेचच ते झर्याजवळ पोहोचले. झर्याचं व छ पाणी सूय काशाम ये
चमकत होतं. जणू काही वतःशीच पधा के या माणे पाणी कुठेतरी वाहत
नघालं होतं. ते अ तम य होतं. थोडंसं खाली झुकून बुलबुलीनं

जळ तून श य तेवढं पाणी पऊन घेतलं. त डावर पा याचा हबका
मा न ती ताजीतवानी झाली. तचं पाणी पऊन झा यावर, त याजवळ
येऊन तोतारामनं तला हात पुढे करायला सां गतलं. बुलबुली या हातावर
यानं लालबुंद, च व  बोरं ठेवली.
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“वा! तोताराम, कती खूष झालेय मी. तुला मा हतीये, तू माझा सवात छान
म  आहेस." बुलबुली हणाली.

“खाऊन टाक बोरं. माझं सवात आवडीचं काय वचारशील, तर बोरं. मी
आज सकाळपासून खूप जा त बोरं खा ली आहेत."

थोडा वेळ व ांती घेऊन, ते पु हा चालू लागले. बुलबुली खूप-खूप चालली.
तोताराम त या डो यावर उडत-उडत, त याशी भरपूर ग पा मारत रा हला.
खूप तासांनंतर बुलबुली खाली बसली आ ण हणाली, “मला व ांती
यायची आहे, तोताराम. मी खरंच खूप थकले आहे."

तोतारामनं पु हा एकदा मो  शीळ घातली. थो ाच वेळात एक ह ी
डुलत-डुलत यां या जवळ आला. तोतारामनं बुलबुलीची ह ीशी ओळख
क न दली आ ण याला यां या वासाब ल सां गतलं.
ह ी काळजी या वरात हणाला, “मला वाटतं, आता केवळ माणूसच
जंगलातलं यु  थांबवू शकेल. एके काळ  वग असणार्या जंगलामधून
आता ाणी पळून जाऊ लागले आहेत."

“तू बुलबुलीला पाठ व न नेऊ शकशील?" तोतारामनं वचारलं, “ तची
इ छाश  जबर आहे; पण तची श  ीण होते आहे."
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“न क च. ये बेटा, बस. पण मी तुला फ  र यापयत नेऊ शकेन.
यानंतरचा वास तुझा तुलाच करावा लागेल. मला मा या कळपापासून

फार काळ लांब राहता येणार नाही."

बुलबुलीला हायसं वाटलं. त या नाजूक पायांना व ांतीची गरज होती.
शवाय ह ी या पाठ व न तला जंगलाचं वहंगम य दसत होतं.

ह ीकडे तोताराम माणेच सांग यासाठ  अनेक मजेदार क से होते. दवस
अगद  सहज नघून गेला. सं याकाळ होताच तघांनी एका गुहेचा आसरा
घेतला आ ण तोताराम आ ण ह ीनं गवत आ ण पालापाचोळा गोळा क न
बुलबुलीसाठ  गाद  बनवली. गाद वर प डता णीच बुलबुलीला झोप
लागली.

तसर्या दवशी सकाळ  तोतारामला बुलबुलीला उठवावंच नाही लागलं. ती
वतः पहाट फुटताच उठली. तोतारामनं त यासाठ  आज जांभळं आणली

होती. ती बुलबुलीनं आनंदानं खा ली.
  
बुलबुली, तोताराम आ ण ह ी यांनी यां या वासा या शेवट या ट याला
सु वात केली. बुलबुली अ धका धक अधीर होत होती. सु वातीला त या
मनात व च प थळाब लची उ सुकता होती. यानंतर तचं मन
जंगलात या यु ा या वचारानं  अ व थ झालं. जसजसे ते व च प
थळाजवळ पोहोचू लागले, तसतसं तचं मन उ सुकता आ ण अधीरता

यांनी भ न गेलं. पण यु ामुळे याम ये थोडा अ व थपणा होता.
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थो ाच वेळात ह ी थांबला आ ण हणाला, “मला तुमचा नरोप यायला
हवा. कारण आता मला मा या कळपाकडे जायला हवं. तुला जंगलातलं
यु  थांबवता आलं, तर सग या ा यांवर उपकार होतील. आ हाला

सरीकडे कुठेच जाणं सहन होणार नाही. अनेक प ांपासून हे जंगलच
आमचं घर आहे."

इथपयत आण याब ल ह ीचे आभार मानताना बुलबुली याला हणाली,
“जंगल माझं ऐकेल, अशी आशा क यात. मी मा या परीने सव य न
करीन."

तोताराम आता बुलबुली या खां ावर बसला आ ण याने तला सावकाश
चालायला सां गतलं, “खाली जाणारा र ता बघते आहेस? तो र ता जातो,
व च प थळाकडे."

आतापासून, एक व च  आवाज जंगलाम ये घुमू लागला. ते पुढे जात होते,
तसतसा तो आवाज वाढत जात होता.
कानांवर हात ठेवत बुलबुलीनं वचारलं, “हा आवाज कुठून येतो आहे?"

“हा जंगलात या यु ाचा आवाज आहे आ ण आपण जसजसे
व च प या जवळ जाऊ, तसतसा हा आवाज मोठा होत राहील,"

तोतारामनं ओरडूनच सां गतलं.
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बुलबुलीचा वश्वासच बसेना. तनं आजवर कधीच असं य ब घतलं
न हतं. र याव न खाली उतरताना तला दसणारी येक गो  असामा य
होती. परंतु तो आवाज मा  कानठ या बसवणारा होता. तोतारामनं
बुलबुलीचं ल  वेध यासाठ  त या कानाशी चोचीनं टोचलं. जंगलात या
गल यामुळे बुलबुलीला तोतारामचा आवाजच येत न हता. काही
पावलांनंतरच, बुलबुली एका सपाट देशात पोहोचली. जणू काही
जंगलातली सव झाडं अचानक गायब झाली होती. तची नजर जाईल,
तथवर केवळ पवतरांगा दसत हो या.

“हे आहे व च प थळ. या ठकाणी सगळंच व च  आहे. मनु य ाणी
फार व चत इथवर येतात." तोताराम हणाला.
  
आता तोतारामनं ओरडायला सु वात केली, “ऐका, ऐका... जंगलाम ये
मनु य ाणी आला आहे! माणूस आला आहे!" पण कान बधीर करणार्या
जंगलात या आवाजांम ये तोतारामचा आवाज कुणीच ऐकला नाही.

बुलबुलीला कानांवरचे हात काढणं श य होत न हतं. जंगलाचं बोलणं तला
ऐकूच येत न हतं. परंतु, आ ापयत त या हे ल ात आलं, क  या
ठकाणाम ये एकूण तीन जंगलांचा समावेश आहे.
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त या पुढे, थो ाच अंतरावर तला गवताचे हरवेगार गा लचे दसत होते.
त या उज ा बाजूला ना रगी रंगा या फुलांचे शेकडो ताटवे होते आ ण
त या डावीकडे उंचच उंच वृ . तला दसणारं य श्वास रोखून धरणारं

होतं आ ण येणारे सुगंध तर अ व मरणीयच.

बुलबुलीचा चेहरा आश्चयानं फुलून गेला. येक जंगलाकडे ती वारंवार
वळून पाहात रा हली. यांचं स दय डो यांत साठवत रा हली.

अचानक जंगलांमधला आवाज ीण होत गेला. जंगलांनी जणू काही तला
पा हलं. आता कुठे बुलबुलीनं या ठकाणी प हला द घ श्वास घेतला. तला
चहाचा वास आला. पुढ या श्वासाग णक ती त या उजवीकडे खेचली
गेली. तो कुठलासा उ  मसा याचा वास होता. 

त या ओळखीचा. साशंकपणे पु हा एकदा श्वास घेत यावर तला
समजलं, “अरे, ही तर वेलची."
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वार्या या एका हल या झुळकेसरशी ती
डावीकडे गेली. तनं हसून वळून पा हलं आ ण
पु हा एकदा मो ा श्वास घेतला. तो एक ताजा
आ ण आकषक सुवास होता. तनं चटकन
ओळखलं. हातानं सादर नम कार क न
बुलबुली हणाली, “ही तर तुळस आहे!"

या सव सुवासांमुळे बुलबुली खूष झाली. एकाच
वरा या तीन स तकां माणे हे तीन सुवास होते.

सा... सा... सा...
बुलबुलीला फार उ साह वाटला. तनं हात हवेत
पस न, डोळे मटून गर या घेत या. सुगंध
आ ण संगीत त या मनात सतत वाजत रा हलं.
तची सगळ  ान यं जागी झाली.

त यासाठ  हा ‘जा ई’ ण होता. इतका आनंद
तला पूव  कधीच झाला न हता. याचवेळ

वेलचीचं रोप हणालं “कदा चत ही छोट  मुलगी
या चहा या रोप ांना श ा देऊ शकेल."
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“हो ब धा. बाई गं, तू या चहा या रोपांना
आमचा सुगंध चोर यापासून रोखू शकशील?"
तुळशीनं वचारलं.

जंगलांना त याशी बोलताना ऐकून बुलबुलीला
आश्चय वाटलं. ती काही बोलणार, इत यात
चहाचं रोपटं हणालं, “हे दोघं नसते, तर
माणसानं आम या सुगंधाचा आनंद लुटला
असता."
 
बुलबुलीनं आश्चयानं यांना वचारलं, “तुमचा
सुगंध चोरीला जा या या भीतीपोट  हे यु  सु
झालं आहे का?" ती वतःशीच हसली.

“मी जथे उभी आहे, तथे तुमचा वास कसा येतो
आहे, याची तु हाला क पना तरी आहे का? मी
तुम या तघांचाही वास घेऊ शकते."
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“यात आमचा काहीच दोष नाही. आम या आजूबाजूला जे वाढतं, या
सवाचा वास आम या पानांना येतो. खरं हणजे, तुळस आ ण वेलची
बाजूला अस यामुळे आ हाला आमचा वास टकव यासाठ  जा तच क
करावे लागतात. तुळस आ ण वेलची या जंगलांचा वास आ ही चोरला आहे,
असं मुळ च नाही. तू आ ाच हणालीस ना, तुला यांचा देखील वास येतो
आहे," चहाचं रोपटं हणालं.

बुलबुलीनं बराच वेळ द घ श्वास घेतला आ ण ती शांत झाली. या- या
वेळ  ती चहा, तुळस आ ण वेलचीचा एक  वास घेत होती, या- या वेळ
तला शांत वाटत होतं. या तघां या एक  वासाम ये शांत कर याचा

कुठलासा गुणधम होता.
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“मा या आईनं मला वेदांमध या काही गो ी शकव या आहेत. तु हाला
मा हती आहेत?", बुलबुलीनं वचारलं आ ण ती पुढे हणाली, “सूय,
आकाश, झाडं, रोपं या सवानी आनंद ायला हवा आ ण या सवानी
मनःशांती ायला हवी. तु ही सगळे असं करताय का?" सगळ  जंगलं शांत
बसून बुलबुलीचं हणणं ऐकत होती.

बुलबुलीला एक क पना सुचली. तनं तोताराम या कानात काही सां गतलं
आ ण तो चटकन त या खां ाव न उडून गेला. तुळशीचं रोप हणालं,
“तुळस आ ण वेलची रानट  आहेत. आम या वाढ वर आमचं नयं ण नाही
आ ण कुठ या दशेला वाहायचं, हे आ ही वार्याला सांगूही शकत नाही."

बुलबुलीनं णभर वचार क न वचारलं, “मग, तु ही चहावर चोरीचा
आरोप कसा लावता? तु ही तर वार्याला दोष ायला हवा."
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“वारा! तुळस आ ण वेलचीची जंगलं
वार्याशीसु ा सतत भांडत असतात. वार्याने
यांचा सुगंध इथून कुठेही नेलेला यांना आवडत

नाही," चहाचं झुडूप हणालं.

बुलबुली हतबु  झाली. तनं वचारलं, “हे खरं
आहे का?"

दोषी जंगलांपैक  कोणी काहीच उ र दलं नाही.
बुलबुलीनं नःश्वास टाकला, याच वेळ
तोताराम परत आला. यानं चोचीतून आणलेली
काही तुळशीची पानं, वेलची आ ण चहाची पानं
त या हातात दली.

बुलबुलीनं हल या हातानं ती चोळली आ ण वास
घेतला. याबरोबरच तनं आनंदाचा आ ण
समाधानाचा एक उ ार काढला. सव जंगलांनी
एकदम वचारलं, “काय झालं, मुली? तू ठ क
आहेस ना?"

23



 बुलबुली आनंदानं हसू लागली आ ण हणाली, “तु ही आता शांततेचं सफेद
नशाण फडकावू शकता. मा या हाताम ये तु ही तघंही आहात आ ण

तुम या तघांचा एक त येणारा वास जगातला अ तीय वास आहे. तुम या
तघां या म णाचा एक त वास कती सुखद आहे!"

तोताराम बुलबुली या कानात कुजबुजला. ती हसली.

“तोताराम मला सांगतो आहे, क  त येत बरी नसली, क  तुम यापैक
कोणाला खायचं, याचं ान जंगलात या ा यांना आहे. प यांनी सु ा
तुमची फळं आ ण पानं खा ली आहेत आ ण तु ही यांना कती पटकन बरं
करता, हे यांनाही मा हती आहे. तु हाला हे मा हती तरी होतं का?,"
बुलबुलीनं वचारलं.
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“हे ाणी सव कारचे आजार बरे कर यासाठ  तुमची पानं खातात.
वतःला ताजंतवानं कर यासाठ  ते या व च प थळाकडे येतात.

तोताराम, मला थोडीशी तुळस, वेलची आ ण चहा दे बरं. मी घरी गे यावर
मा या आईसाठ  म तपैक  चहा बनवणार आहे, तुळस आ ण वेलची घालून.
जंगलांचा वजय असो! आता संपूण जगाला कळेल... तु ही तघं
एक तपणे कती च व  लागता! याचा अथ असा, क  तुमची एकमेकांशी
मै ी हायला हवी, जमेल?" बुलबुलीनं वचारलं.

बुलबुली आ ण तोताराम खु खु  हसले, या माणेच जंगलंही हसली.
आतासु ा मो ा आवाज येऊ लागला. पण हा आवाज भांडणाचा न हे,
हस याचा होता. बुलबुलीला यु  संपताना बघून आनंद झाला. येक
जंगलाला आता वतः या गुणांचा अ भमान वाटत होता.

बुलबुलीनं तोतारामला चहा, तुळस आ ण वेलची गोळा करायला सां गतलं.
“जंगलांनो, आता मी मा या गावात परत जाणार आहे आ ण जाताना तुळस
आ ण वेलची घातलेला अ तम चहा बनव याची प ती घेऊन जाणार
आहे. मी मा या गावात या लोकांना या थळाकडे घेऊन ये याचं वचन देते.
व च प थळ - पृ वीतलावरचं सवात उ साहवधक ठकाण होईल."

तर दो तांनो, असा शोध लागला-तुळस आ ण वेलचीची चव असले या
चहाचा. तु ही कधी असा चहा यायला आहे?
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या पु तकाची वाचन पातळ  ४ आहे. आ म व ासाने, ओघवते वाचन करणा या मुलांसाठ .

(Marathi)
मसाला चहा जंगलात या या अ त व च प ठकाणा वषयी बुलबुलीनं खूप ऐकलं होतं. लोक या वषयी

सतत बोलत, पण तथे गेलं मा  कुणीच न हतं. तथे जाताना, बुलबुली या सोबतीला होता फ
तोताराम. त या आयु यातलं ते सवात मोठं साहस ठरणार का?
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